
برگه اطالع رسانی

محافظت از اطالعات خود

اطالعات شخصی یعنی تمام اطالعاتی که هویت شما از آنها قابل تشخیص باشد. این می تواند شامل نام و نام خانوادگی، 
آدرس، تاریخ تولد، محل کار یا اطالعات مالی شما باشد.

چرا محافظت از اطالعات شخصی اهمیت دارد؟

دلیل اهمیت آن این است که دیگران می توانند با استفاده از آنها وانمود کنند که شما هستند. 
به این کار دزدی هویت گفته می شود.

چطور می توانم از اطالعات شخصی ام محافظت کنم؟

استفاده از رمزهای قوی

تنظیمات حریم خصوصی
برای تغییر دادن تنظیمات حریم 

خصوصی به “راهنمای” وب سایت 
یا برنامه ای که استفاده می کنید 

مراجعه نمایید.

یاد گرفتن نحوه تشخیص موارد کالهبرداری 
 خالفکارها ممکن است سعی کنند 
 با کالهبرداری پول یا اطالعات 

شخصی شما را بدزدند.

 برای اینکه اطالعات بیشتری درباره 
 نحوه تشخیص موارد کالهبرداری کسب کنید به 

www.scamwatch.gov.au مراجعه نمایید. 

خرید فقط از وب سایت های مطمئن و ایمن
آدرس یک وب سایت مطمئن 

و ایمن با “https” شروع 
می شود یا یک عالمت قفل 
در ابتدای آدرس آن مشاهده 

خواهید کرد. از ترکیبی از حروف بزرگ و 
کوچک، عدد و عالئم صفحه 

کلید استفاده کنید.

تنظیمات موقعیت مکانی
از اشتراک گذاری اطالعات 

موقعیت مکانی خود پرهیز کنید. 
اگر از GPS دستگاه خود استفاده 

نمی کنید آنرا خاموش کنید.

JANEST

SMITHST

اطالعات شخصی می تواند در عکس ها و فیلم ها و متن ها نیز فاش گردد.



نکات برتر ThinkUKnow درباره محافظت از اطالعات شخصی

قبل از موافقت کردن با هر چیزی ابتدا باید شرایط و مقررات آنرا با دقت کامل مطالعه کنید.	 

مراقب باشید که روی لینک های موجود در ایمیل های مشکوک کلیک نکنید – فوراً آنها را پاک کنید.   	 

آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را در اختیار هیچ کس قرار  ندهید مگر اینکه دقیقاً بدانید چطور از آن اطالعات 	 
استفاده خواهند کرد.

حتماً باید از رمزهای قوی استفاده کنید.	 

به یاد داشته باشید – اگر شرایط چیزی در حد خارج از تصور خوب است، احتماالً جایی از کار اشکال دارد!	 

برای کسب اطالعات بیشتر به www.thinkuknow.org.au مراجعه کنید!

@ThinkUKnow_Aus

www.thinkuknow.org.au

facebook.com/ThinkUKnowAustralia
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